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Yttrande om departementspromemorian Högskolestiftelser 

Tekniska högskolan avstyrker det föreliggande förslaget till högskolestiftelser. Huvudskälet till 

ställningstagandet är att villkoren för den föreslagna verksamhetsformen inte ger tillräckliga 

förutsättningar att konkurrera internationellt och dessutom innebär sämre förutsättningar att 

konkurrera nationellt med de stiftelsehögskolor som redan finns. I båda fallen främst på grund av 

bristen på varaktigt stiftelsekapital. En ny verksamhetsform, som dessutom bara är öppen för några 

lärosäten, riskerar leda till ytterligare snedvridning av olika lärosätens möjlighet att konkurrera med 

varandra på likartade villkor.  

Vi vill samtidigt poängtera att den rådande verksamhetsformen som förvaltningsmyndighet inte 

heller ger tillfredsställande förutsättningar att konkurrera internationellt. Den globala konkurrensen 

om forskare, forskningsmedel och studenter ställer nya krav på strategiskt manöverutrymme och 

finansiella resurser som rimligen inte kommer rymmas inom statsanslaget; inte minst vid Linköpings 

universitet med ett – relativt äldre svenska universitet – lågt basanslag.  

I grunden ser vi det som positivt med ökad autonomi antingen genom en ny associationsform inom 

staten eller som privaträttsligt objekt. Vi ställer oss i allt väsentligt positiva till förslagets intention att 

göra det lättare att teckna avtal, förvärva och förvalta fastigheter, ta emot och förvalta donationer 

samt äga aktiebolag. Vi vill dock om möjligt se en bredare parlamentarisk uppslutning kring en ny och 

hållbar verksamhetsform; gärna framtaget i samförstånd med sektorn.  Det är olyckligt att de initiativ 

som kommit kring alternativa verksamhetsformer – stiftelsehögskolorna, autonomiutredningen och 

högskolestiftelser – presenteras inför valår där förslagen både tenderar att bli onödigt politiserade 

och där viktiga ställningstaganden krävs utan erforderlig analys. 
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